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 Zacht, droog en vrij zonnig, in de nacht kans op mist
    De wintermaand februari verkeert in optimale voorjaars-
stemming. Zondag werd 15.1 graden gemeten. Geen 
datumrecord, want op 17 februari 1961 werd het 16.4 
graden. Vanaf donderdag zwaait alweer een volgend 
blokkerend hogedrukgebied de scepter. Het droge weer 
houdt aan met veel zonneschijn. Omdat de wind in de 
nacht vrijwel wegvalt, kan er lokaal mist ontstaan.

    Vrijdag + het weekeinde
    Na plaatselijk mist of lage bewolking breekt vrijdag over-
dag de zon door. Het wordt 12 à 13 graden. Het blijft 
droog en er staat nauwelijks wind. Het weekeinde ver-
loopt voorjaarsachtig. In de nacht kan mist ontstaan. 
Overdag komt de zon royaal tevoorschijn. Bij een zwakke 
wind tussen oost en zuidoost loopt de temperatuur op 
tot zo’n 13 à 14 graden. In de nacht daalt de temperatuur 
tot dicht bij het vriespunt. In de nacht naar zondag kan 
het licht gaan vriezen.

    Trend na het weekeinde
    Het weerbeeld blijft tot eind van de week gedomineerd 
worden door hogedrukgebieden. Het is rustig weer met 
zonnige perioden. In de nacht kan lokaal mist ontstaan. 
Met een oostenwind valt de temperatuur iets lager uit. 
In de middag rond 10 graden. Er is kans op nachtvorst.

    Weetje
    In de meteorologie is sprake van een blokkerend hoge-
drukgebied als deze de weg blokkeert voor lagedrukge-
bieden met wisselvallig weer. Vaak is het dan een tijdlang 
standvastig zonnig en droog. Het kan leiden tot langdu-
rige droogte, zoals vorig jaar. Op de weerkaart kan het 
de vorm aannemen van de Griekse letter omega. Het 
wordt dan een omegablokkade genoemd.   

 Jarige Mark Rutte op bezoek 
in MCO Hilversum
    HILVERSUM Hoog bezoek 
in het Muziekcentrum 
van de Omroep afgelopen 
week. Niemand minder 
dan minister-president 
Mark Rutte bezocht het 
rijksmonumentale studio-
complex aan de Hilver-
sumse Heuvellaan.

    Rutte, 52 jaar geworden, 
bezocht het negentig jaar 
oude muziekcentrum op 
uitnodiging van burge-
meester Pieter Broertjes. De 
minister-president woonde 
daar onder andere repeti-
ties bij van het Metropole 
Orkest, het Radio Filharmo-
nisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor. Ook sloot hij 
aan bij een muziekles voor 
kinderen van muziekschool 
Globe.
Vanwege zijn verjaardag en 
Valentijnsdag werd Rutte 
nog verrast met een bezoek 
van Dries Roelvink. Het 
6-jarige Hilversumse klas-

sieke talentje Jayden Or-
dòñez en de 9-jarige Maxim 
Nieuwenhuis uit Den Haag, 
die recent nog de stationspi-
ano in Hilversum openden, 
speelden voor de jarige job 
nog ‘Happy Birthday’.

    Op zijn eigen Facebookpa-
gina schrijft Rutte over het 
bezoek: “In mijn functie 
kom ik soms op bijzondere 
plekken. En vanmiddag was 
zo’n moment. Ik mocht aan-
wezig zijn bij repetities van 
het Radio Filharmonisch Or-
kest, het Groot Omroepkoor 
en het Metropole Orkest in 
het Muziekcentrum van de 
Omroep, de muzikale huis-
kamer van Hilversum. Ik 
waande mij even onderdeel 
van het orkest, een machtig 
mooie ervaring. We kun-
nen er in Nederland echt 
trots op zijn dat we zulke 
nationaal en internationaal 
geroemde orkesten in huis 
hebben.”
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 Rondleiding voor kinderen 
in Pinteum Blijdenstein
    HILVERSUM Op de laat-
ste dag van de voorjaars-
vakantie heeft Pinteum 
Blijdenstein een speciaal 
programma voor kinde-
ren opgesteld. De jonkies, 
vanaf acht jaar, kunnen 
zondag 24 februari mee-
doen aan een rondleiding 
door de botanische tuin.

    Tijdens deze leerzame tour 
door de botanische tuin le-
ren de kinderen onder meer 

de hoogte van een boom op 
te meten met een meetlat 
en waarom een dinosaurus 
stenen at. “Dit en nog veel 
meer ga je ontdekken tij-
dens de rondleiding”, meldt 
de organisatie.
Deze activiteit begint om 
14.00 uur in de tuin die is 
gevestigd aan de Van der 
Lindenlaan 125. De kosten 
bedragen 2,50 euro per 
kind, inclusief limonade en 
iets lekkers.   

 Hilversums judotalent 
plaatst zich voor NK
    HILVERSUM Christiaan 
Hendriksen heeft niet veel 
tijd nodig gehad om zich 
te plaatsen voor het Ne-
derlands kampioenschap. 
Bij zijn rentree op de ta-
tami wist het Hilversumse 
judotalent meteen goud te 
pakken.

    Zo’n drie maanden was 
Hendriksen uit de roulatie. 
Hij liep begin november 
een schouderblessure op. 
Daardoor miste hij belang-
rijke toernooien en was het 

voor de Hilversummer niet 
mogelijk punten te pakken 
voor het aankomende NK in 
Den Haag.
Zaterdag maakte hij zijn 
rentree bij het districtskam-
pioenschap Midden-Neder-
land in Ede. De opdracht 
was om bij de beste drie 
te eindigen. Daarmee wist 
Hendriksen zich verzekerd 
van een plek op het NK op 
zaterdag 9 maart. Er stond 
zaterdag geen maat op Hen-
driksen, die al zijn partijen 
winnend afsloot.

    

 Erik van Zadelhof: ‘Oorverdovende stilte’   
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 Erik van Zadelhof is een van 
de vele vrijwilligers binnen 
Hospice Kajan in Hilversum. 
Met enige regelmaat ver-
schijnt in De Gooi en Eem-
bode de rubriek ‘Het Laatste 
Stuk’, een geanonimiseerd 
verhaal uit de praktijk. Dit 
keer: ‘Oorverdovende stilte’.

    Het hospice biedt onderdak 
aan een wonderlijke combi-
natie van gevoelens. Ener-
zijds is er de ernst die nu 
eenmaal hoort bij de vragen 
van leven en dood die zich 
hier steeds melden. En an-
derzijds is er ook soms licht-
voetigheid, gezelligheid of 
vrolijkheid tussen bewo-
ners, bezoekers, vrijwilli-
gers en staf. En alle stem-
mingen van het spectrum 
daartussenin, afhankelijk 
van de zieke en zijn of haar 
gemoed.

Vandaag is een mooi voor-
beeld. Vera, een vrouw van 
40, is na een lange ziekte 
in het hospice overleden. In 
de loop van de ochtend zal 
zij door de uitvaartonder-
neming worden opgehaald. 
Dat een jonge moeder een 
man en drie jonge kinderen 
achterlaat is voor de bui-
tenstaander al nauwelijks 
te bevatten. Maar dit gezin 
lijkt door de lange periode 
die vooraf is gegaan aan de 
dood al zo voorbereid op 
wat ging komen, dat man 
en kinderen opmerkelijk 
nuchter en luchtig lijken 
om te gaan met de gang van 
zaken. De communicatieve 
kinderen voeren het hoog-
ste woord en laten zich de 
hun aangeboden limonade 
en lekkernijen goed sma-
ken.
Een van hen heeft zich ver-

diept in de materie en meldt 
monter aan Kim, de ver-
pleegkundige die Vera heeft 
verzorgd, dat zij mama na 
de crematie in een potje 
mee naar huis zullen ne-
men. Hartverscheurend, 
maar dit kind kiest voor een 
ander perspectief. De tradi-
tie in het hospice is dat een 
overleden bewoner, zoals 
dat heet, ‘uitgeleide wordt 
gedaan’. Zo ook met dit ge-
zin. De kist wordt op een 
brancard opgesteld in de 
hal van het huis. Gezin, staf 
en vrijwilligers verzamelen 
zich rond de kist. Kim leidt 
een kort ritueel. Zij vraagt 
aan de weduwnaar om de 
kaars die was ontstoken 
bij het overlijden van Vera 
weer uit te blazen. Met wel-
gekozen woorden gedenkt 
Kim haar. Hoe Vera met 
haar ziekte is omgegaan 

heeft ook de harten geraakt 
van de professionals van het 
hospice. Vervolgens vraagt 
zij om een paar momenten 
stilte.
Als de stilte nog maar net is 
ingetreden, breekt op een 
van de belendende kamers 
een enorm kabaal uit. Me-
vrouw van Dalen, een dame 
van 95 die zeer hardhorend 
is, heeft zojuist haar tele-
visie op hoog volume inge-
schakeld. Achter de deur 
klinkt de harde stem van 
een Amsterdammer die een 
klusprogramma presen-
teert. Dat is nogal storend 
voor het ritueel aan de an-
dere kant van de deur. Kim 
overweegt even om in te 
grijpen en de televisie uit te 
zetten, maar besluit dan dat 
dat nóg storender zou zijn. 
Zo wordt het ritueel voort-
gezet onder begeleiding van 

de onverwachte herrie.
Als de auto met kist is ver-
trokken, blikken de mensen 
van het hospice nog even te-
rug op de malle situatie die 
ontstond. Kim zegt: “Eigen-

lijk prachtig hoe je door het 
lawaai heen tegelijk ook de 
stilte kon horen. Op een be-
paalde manier leek het net 
of daardoor die stilte nog 
meer diepte kreeg.”   


